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PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE 

PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

 

Clasa: a V-a 

Disciplina: Religie ortodoxă 

Unitatea de învățare: „Dumnezeu se face cunoscut omului” 

Titlul lecției: Prima familie. Adam și Eva 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Competenţe specifice vizate: 

1.2. Descrierea unor aspecte caracteristice religiei proprii, utilizând concepte specifice 

2.1. Exprimarea unor aprecieri personale privind semnificația morală a comportamentului 

persoanelor din textele studiate; 

2.2. Selectarea unor reguli de comportament moral-religios din diferite contexte de viață, din 

perspectiva unor criterii date; 

3.1. Evidențierea unor elemente definitorii ale propriei identități religioase. 

 

Activități de învățare recomandate: 

o participarea la discuții pe diferite teme: credința în Dumnezeu, crearea lumii şi a omului, 

libertatea omului, Decalogul, proroci şi prorocii; 

o vizionarea  unor  documentare  ştiințifice,  cu  argumentări  biblice,  pe  tema  apariției  

universului  şi  a  omului; 

o evidențierea  actualității  unor  reguli  sau  principii  vechi-testamentare în  lumea  de  astăzi,  

prin exemple; 

o exerciții de identificare a unor reguli de comportament în viața cotidiană, pornind de la 

poruncile din Decalog. 

 

Designul activității de învățare online 

 

Titlul exercițiului: 

Prima familie. Adam și Eva - Religie ortodoxă, clasa a V- a 

 

Definirea cerinței: 

Răspunde corect pentru a înainta pe scara punctajului maxim și vei înțelege că omul a fost creat 

printr-un  act special, personal și direct al lui Dumnezeu: 

 

Definirea răspunsurilor: 

1. Omul a fost creat într-un mod cu totul deosebit: prin lucrarea directă a lui Dumnezeu, creat 

din pământ și primind suflare de viață 

2. Omul, cea mai complexă făptură, a primit la creare … trup material și suflet imaterial, 

rațional și liber 

3. Pentru ca Adam să nu fie singur, Dumnezeu i-a făcut un ajutor potrivit lui, a zidit din coasta 

sa pe Eva, femeia lui. 
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4. Primii oamenii au pierdut harul, au fost alungați din Eden și viața lor s-a îngreunat, 

deoarece... au folosit greșit libertatea de a alege și nu L-au ascultat pe Dumnezeu. 

5. Numele protopărinților, Adam și Eva, înseamnă: pământ și viață. 

6. Chiar după căderea în păcat, Dumnezeu a dat în dar - speranța -, și a promis primilor oameni 

un Mântuitor, Care urma să zdrobească puterea păcatului. 

7. Dumnezeu le-a spus primilor oameni să nu mănânce fructe din pomul …cunoștinței binelui 

și răului 

8. Promisiunea făcută lui Adam și Evei de către Dumnezeu spre a nu își pierde speranța, se 

referă la venirea.. Mântuitorului, Domnul nostru, Iisus Hristos 

9. Sufletul, partea spirituală din om, se referă la înzestrarea omului cu... rațiune, voință liberă și 

sentimente. 

10. Dumnezeu a dat omului darul vieții și a întemeiat prima familie.... în grădina Edenului 

 

Feedback 

Super, ai găsit soluția corectă! 

 

Îndrumări metodice în vederea realizării activității de învățare online: 
Exercițiul este realizat prin aplicația LearningApps și este un exercițiu de tip „Joci și câștigi”. 

Asemenea jocului „Vrei să fi milionar?”, într-o interfață asemănătoare, sunt prezentate întrebări. 

Prin fiecare răspuns corect se avansează către punctajul maxim, 1000000. La final elevul primește o 

apreciere. 

 

Activitatea de învățare: este realizată pentru învățarea online și offline, prezentată în două 

variante: LearningApps și Word. Se completează în format electronic pe următorul link: 

Link web: https://learningapps.org/display?v=pk0jxjc7220 

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=pk0jxjc7220 
 

Webografie/Sitografie: evidențierea site-urilor folosite în construirea propriului demers didactic 

 

1 Antet: https://serilebiblice.ro/wp-content/uploads/2019/11/caderea-omului-114914.jpg, 

11.10.2020, ora 20:50. 
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